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สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัว่ไป) 
(For general trust unitholders) 

แบบ ก. 
Form A. 

เขียนที่   
วนัที ่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า                                สญัชาติ   
       I/We                              Nationality  

อยูบ้่านเลขที ่ ถนน          ต าบล/แขวง  
Reside at Road                                                      Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต จงัหวดั             รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์  
Amphur/Khet                                   Province                                                Postal Code                           Tel 
 

(2)  เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  
      being a trust unitholder of AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

โดยถือหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of                        units, and having the right to vote equal to votes as follows: 
   

(3)  ขอมอบฉันทะให้  
       Hereby appoint 
  

(3.1) อาย ุ    ปี อยูบ้่านเลขที่                                          
                age      years, reside at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                          
Province  Postal Code   

 

 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 
                 (3.2)         นายธนะชยั สนัติชยักลู                             อาย ุ      64       ปี  อยูบ้่านเลขที่        46 ซอยพฒันาการ 65 แยก 1   
                                 Mr. Thanachai Santichaikul                    age       64     years, resides at       46 Soi Pattanakarn 65 Yaek 1   
ถนน                      - ต าบล/แขวง                         ประเวศ      อ าเภอ/เขต              ประเวศ  
Road              -     Tambol/Khwaeng              Pravet        Amphur/Khet Pravet   
จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์                10250  
Province           Bangkok              Postal Code                10250     

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบฟอร์มสมคัรเข้ำเยีย่มชมกจิกำร บริษัท สตำร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….................…....……………....อาย…ุ..……….......…..…ปี  

เลขท่ีบตัรประชาชน……………………................………..…..…เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...……….........……….…มือถือ………..............………….อีเมล…์…………….............…….....……. 
มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ (เลือกไดเ้พียง 1 รอบเท่านั้น) 
      รอบที ่1: วนัจนัทร์ที ่4 มถุินำยน 2561         รอบที ่2: วนัจนัทร์ที ่11 มถุินำยน 2561         รอบที ่3: วนัจนัทร์ที ่18 มถุินำยน 2561 
โดย เป็นผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาไปเยีย่มชมดว้ยตนเอง 
 เป็นผูถื้อหุน้นิติบุคคลและขอมอบอ านาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...............................
อาย…ุ…...........ปี เลขท่ีบตัรประชาชน………………………..........…ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี………………............……….....…..…......... 
.............................หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...…..…...…มือถือ…………………….อีเมล…์……………...……..……......….…. 
เป็นตวัแทนของขา้พเจา้ร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 
 ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ าเป็นใหบ้ริษทัฯ ทราบ เช่น โรคประจ าตวั/ส่ิงท่ีแพ/้อาหารท่ีไม่รับประทาน….……............... 
...............................................................................รวมถึงขนาดของเส้ือ….……......................ขนาดของรองเทา้….……..….................
ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ในพ้ืนท่ีโรงกลัน่  
 ขา้พเจา้ไดอ่้าน และยอมรับเง่ือนไขขา้งทา้ยน้ี และขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอร์มฉบบัน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

       ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 
          (….……......................…......……......................) 

               วนัท่ี….……......................….……...................... 
 

เงื่อนไข:- 
1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่ำนละ 1 ที่น่ัง และเลอืกได้เพยีง 1 รอบเท่ำน้ัน โปรดระบุรอบท่ีตอ้งการเขา้ร่วม 
2. จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัก าหนดรายช่ือ   

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561  
3. กรุณำส่งแบบฟอร์มสมัครกลบัมำยังบริษัทฯ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27  เมษำยน 2561 (ใชว้นัประทบัตราไปรษณีย)์ ทางไปรษณียต์อบรับเท่านั้น 
4. จับฉลำกรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิในวันองัคำรที่ 8 พฤษภำคม 2561 กรณีมีผูส่้งใบสมคัรมากกวา่ 100 ท่านต่อรอบ และประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บสิทธ์ิ

เขา้เยีย่มชมและรายช่ือส ารองในวนัพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ทางเวบไซตข์องบริษทัฯ www.sprc.co.th  
5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธ์ิตำมข้อ 4 เพ่ือยืนยนัการเดินทาง และในกรณีบริษทัฯ ไม่สามารถติดต่อท่านไดภ้ายใน   

10 วนัท าการ (ระหวา่งวนัท่ี 10-23 พฤษภาคม 2561) จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือในรายช่ือส ารองล าดบัถดัไปแทน 
6. กรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตวั กรุณาน ายาติดตวัไปดว้ย หรือหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได ้หรือมีขอ้จ ากดัอ่ืนๆ กรุณาแจง้ให้

บริษทัฯ ทราบก่อนล่วงหนา้ในใบสมคัรน้ีดว้ย  
7. ในกรณีทีท่่ำนได้รับสิทธ์ิแต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม ขอให้แจ้งยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่ำนได้รับสิทธ์ิเข้ำร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษา

สิทธ์ิของท่านในการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังต่อไป) 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ: 

8.1 ไม่พิจารณาแบบฟอร์มท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถติดต่อได ้
8.2 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ พาผูอ่ื้นติดตามเดินทางไปดว้ย 
8.3 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ โอนสิทธ์ิใหผู้อ่ื้นเดินทางแทน 
8.4 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
8.5 เปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทางตามเอกสารแนบไดต้ามความเหมาะสม 

9. ในวันเดนิทำง กรุณำน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนติดตัวมำด้วย เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงตนในการลงทะเบียน 
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หรือ 
or 

 
                  (3.3)     เรืออากาศโท ศภุกร จนัทศาศวตั                   อาย ุ  51          ปี  อยูบ้่านเลขที่            64 ซอยนภาศพัท์ แยก 1     
                              Flg. Off. Supakorn Chantasasawat            age   51        years, resides at       64 Soi Napha Sap Yaek 1   
ถนน                      - ต าบล/แขวง                         คลองตนั      อ าเภอ/เขต              คลองเตย  
Road           -   Tambol/Khwaeng             Klongton                              Amphur/Khet          Klong Toei  
จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์                10110  
Province          Bangkok            Postal Code                      10110     
   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์  
ประจ าปี 2562 ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ในวนัที่ 29 เมษายน 
2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรม แมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders of AIM 
Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust on 29 April 2019, at 14.00 hrs., at the Budsaba room, 1st Floor, 
Mandarin Hotel, No. 622, Rama 4 Road, Mahapruttaram Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or any adjournment at any date, 
time and place thereof. 
 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
(4.1)   วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 
 Agenda 1  To acknowledge the minutes of the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders 

No.1/2018 
 หมายเหต:ุ วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
 Remark: Agenda 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   
 
(4.2)   วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจ าปี 2561 
 Agenda 2  To acknowledge the operating results of the AIMIRT for the fiscal year 2018  

หมายเหต:ุ วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
 Remark: Agenda 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   

 
(4.3)   วาระที่ 3  พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 

ธันวาคม 2561 
Agenda 3 To acknowledge the Financial Statement for the period ended December 31st, 2018 
หมายเหต:ุ วาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
Remark: Agenda 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
 

(4.4) วาระที่ 4  พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562  
Agenda 4  To acknowledge the appointment of the auditor and their remunerations for the fiscal 

year 2019 
หมายเหต:ุ วาระที่ 4 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้

แบบฟอร์มสมคัรเข้ำเยีย่มชมกจิกำร บริษัท สตำร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….................…....……………....อาย…ุ..……….......…..…ปี  

เลขท่ีบตัรประชาชน……………………................………..…..…เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...……….........……….…มือถือ………..............………….อีเมล…์…………….............…….....……. 
มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ (เลือกไดเ้พียง 1 รอบเท่านั้น) 
      รอบที ่1: วนัจนัทร์ที ่4 มถุินำยน 2561         รอบที ่2: วนัจนัทร์ที ่11 มถุินำยน 2561         รอบที ่3: วนัจนัทร์ที ่18 มถุินำยน 2561 
โดย เป็นผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาไปเยีย่มชมดว้ยตนเอง 
 เป็นผูถื้อหุน้นิติบุคคลและขอมอบอ านาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...............................
อาย…ุ…...........ปี เลขท่ีบตัรประชาชน………………………..........…ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี………………............……….....…..…......... 
.............................หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...…..…...…มือถือ…………………….อีเมล…์……………...……..……......….…. 
เป็นตวัแทนของขา้พเจา้ร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 
 ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ าเป็นใหบ้ริษทัฯ ทราบ เช่น โรคประจ าตวั/ส่ิงท่ีแพ/้อาหารท่ีไม่รับประทาน….……............... 
...............................................................................รวมถึงขนาดของเส้ือ….……......................ขนาดของรองเทา้….……..….................
ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ในพ้ืนท่ีโรงกลัน่  
 ขา้พเจา้ไดอ่้าน และยอมรับเง่ือนไขขา้งทา้ยน้ี และขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอร์มฉบบัน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

       ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 
          (….……......................…......……......................) 

               วนัท่ี….……......................….……...................... 
 

เงื่อนไข:- 
1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่ำนละ 1 ที่น่ัง และเลอืกได้เพยีง 1 รอบเท่ำน้ัน โปรดระบุรอบท่ีตอ้งการเขา้ร่วม 
2. จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัก าหนดรายช่ือ   

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561  
3. กรุณำส่งแบบฟอร์มสมัครกลบัมำยังบริษัทฯ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27  เมษำยน 2561 (ใชว้นัประทบัตราไปรษณีย)์ ทางไปรษณียต์อบรับเท่านั้น 
4. จับฉลำกรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิในวันองัคำรที่ 8 พฤษภำคม 2561 กรณีมีผูส่้งใบสมคัรมากกวา่ 100 ท่านต่อรอบ และประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บสิทธ์ิ

เขา้เยีย่มชมและรายช่ือส ารองในวนัพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ทางเวบไซตข์องบริษทัฯ www.sprc.co.th  
5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธ์ิตำมข้อ 4 เพ่ือยืนยนัการเดินทาง และในกรณีบริษทัฯ ไม่สามารถติดต่อท่านไดภ้ายใน   

10 วนัท าการ (ระหวา่งวนัท่ี 10-23 พฤษภาคม 2561) จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือในรายช่ือส ารองล าดบัถดัไปแทน 
6. กรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตวั กรุณาน ายาติดตวัไปดว้ย หรือหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได ้หรือมีขอ้จ ากดัอ่ืนๆ กรุณาแจง้ให้

บริษทัฯ ทราบก่อนล่วงหนา้ในใบสมคัรน้ีดว้ย  
7. ในกรณีทีท่่ำนได้รับสิทธ์ิแต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม ขอให้แจ้งยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่ำนได้รับสิทธ์ิเข้ำร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษา

สิทธ์ิของท่านในการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังต่อไป) 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ: 

8.1 ไม่พิจารณาแบบฟอร์มท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถติดต่อได ้
8.2 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ พาผูอ่ื้นติดตามเดินทางไปดว้ย 
8.3 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ โอนสิทธ์ิใหผู้อ่ื้นเดินทางแทน 
8.4 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
8.5 เปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทางตามเอกสารแนบไดต้ามความเหมาะสม 

9. ในวันเดนิทำง กรุณำน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนติดตัวมำด้วย เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงตนในการลงทะเบียน 
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Remark: Agenda 4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
 

(4.5) วาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 5 Other matters (if any) 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 

in all respects. 
   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

       Approve        Disapprove                 Abstain 
 

(5)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ระบเุสียงลงคะแนนโดยเฉพาะเจาะจงวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

  In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify 
your vote whether the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.     

(6)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and 
shall not be my/our voting as a trust unitholder. 

(7)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุ
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                        In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in 
case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed ..............................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 

   ลงช่ือ/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหน่วยทรัสต์ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of units to several proxies for splitting votes. 
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หรือ 
or 

 
                  (3.3)     เรืออากาศโท ศภุกร จนัทศาศวตั                   อาย ุ  51          ปี  อยูบ้่านเลขที่            64 ซอยนภาศพัท์ แยก 1     
                              Flg. Off. Supakorn Chantasasawat            age   51        years, resides at       64 Soi Napha Sap Yaek 1   
ถนน                      - ต าบล/แขวง                         คลองตนั      อ าเภอ/เขต              คลองเตย  
Road           -   Tambol/Khwaeng             Klongton                              Amphur/Khet          Klong Toei  
จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์                10110  
Province          Bangkok            Postal Code                      10110     
   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์  
ประจ าปี 2562 ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ในวนัที่ 29 เมษายน 
2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรม แมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders of AIM 
Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust on 29 April 2019, at 14.00 hrs., at the Budsaba room, 1st Floor, 
Mandarin Hotel, No. 622, Rama 4 Road, Mahapruttaram Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or any adjournment at any date, 
time and place thereof. 
 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
(4.1)   วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 
 Agenda 1  To acknowledge the minutes of the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders 

No.1/2018 
 หมายเหต:ุ วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
 Remark: Agenda 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   
 
(4.2)   วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจ าปี 2561 
 Agenda 2  To acknowledge the operating results of the AIMIRT for the fiscal year 2018  

หมายเหต:ุ วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
 Remark: Agenda 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   

 
(4.3)   วาระที่ 3  พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 

ธันวาคม 2561 
Agenda 3 To acknowledge the Financial Statement for the period ended December 31st, 2018 
หมายเหต:ุ วาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
Remark: Agenda 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
 

(4.4) วาระที่ 4  พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562  
Agenda 4  To acknowledge the appointment of the auditor and their remunerations for the fiscal 

year 2019 
หมายเหต:ุ วาระที่ 4 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
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Remark: Agenda 4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
 

(4.5) วาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 5 Other matters (if any) 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 

in all respects. 
   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

       Approve        Disapprove                 Abstain 
 

(5)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ระบเุสียงลงคะแนนโดยเฉพาะเจาะจงวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

  In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify 
your vote whether the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.     

(6)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and 
shall not be my/our voting as a trust unitholder. 

(7)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุ
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                        In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in 
case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed ..............................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 

   ลงช่ือ/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหน่วยทรัสต์ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of units to several proxies for splitting votes. 

แบบฟอร์มสมคัรเข้ำเยีย่มชมกจิกำร บริษัท สตำร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….................…....……………....อาย…ุ..……….......…..…ปี  

เลขท่ีบตัรประชาชน……………………................………..…..…เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...……….........……….…มือถือ………..............………….อีเมล…์…………….............…….....……. 
มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ (เลือกไดเ้พียง 1 รอบเท่านั้น) 
      รอบที ่1: วนัจนัทร์ที ่4 มถุินำยน 2561         รอบที ่2: วนัจนัทร์ที ่11 มถุินำยน 2561         รอบที ่3: วนัจนัทร์ที ่18 มถุินำยน 2561 
โดย เป็นผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาไปเยีย่มชมดว้ยตนเอง 
 เป็นผูถื้อหุน้นิติบุคคลและขอมอบอ านาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...............................
อาย…ุ…...........ปี เลขท่ีบตัรประชาชน………………………..........…ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี………………............……….....…..…......... 
.............................หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...…..…...…มือถือ…………………….อีเมล…์……………...……..……......….…. 
เป็นตวัแทนของขา้พเจา้ร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 
 ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ าเป็นใหบ้ริษทัฯ ทราบ เช่น โรคประจ าตวั/ส่ิงท่ีแพ/้อาหารท่ีไม่รับประทาน….……............... 
...............................................................................รวมถึงขนาดของเส้ือ….……......................ขนาดของรองเทา้….……..….................
ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ในพ้ืนท่ีโรงกลัน่  
 ขา้พเจา้ไดอ่้าน และยอมรับเง่ือนไขขา้งทา้ยน้ี และขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอร์มฉบบัน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

       ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 
          (….……......................…......……......................) 

               วนัท่ี….……......................….……...................... 
 

เงื่อนไข:- 
1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่ำนละ 1 ที่น่ัง และเลอืกได้เพยีง 1 รอบเท่ำน้ัน โปรดระบุรอบท่ีตอ้งการเขา้ร่วม 
2. จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัก าหนดรายช่ือ   

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561  
3. กรุณำส่งแบบฟอร์มสมัครกลบัมำยังบริษัทฯ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27  เมษำยน 2561 (ใชว้นัประทบัตราไปรษณีย)์ ทางไปรษณียต์อบรับเท่านั้น 
4. จับฉลำกรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิในวันองัคำรที่ 8 พฤษภำคม 2561 กรณีมีผูส่้งใบสมคัรมากกวา่ 100 ท่านต่อรอบ และประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บสิทธ์ิ

เขา้เยีย่มชมและรายช่ือส ารองในวนัพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ทางเวบไซตข์องบริษทัฯ www.sprc.co.th  
5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธ์ิตำมข้อ 4 เพ่ือยืนยนัการเดินทาง และในกรณีบริษทัฯ ไม่สามารถติดต่อท่านไดภ้ายใน   

10 วนัท าการ (ระหวา่งวนัท่ี 10-23 พฤษภาคม 2561) จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือในรายช่ือส ารองล าดบัถดัไปแทน 
6. กรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตวั กรุณาน ายาติดตวัไปดว้ย หรือหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได ้หรือมีขอ้จ ากดัอ่ืนๆ กรุณาแจง้ให้

บริษทัฯ ทราบก่อนล่วงหนา้ในใบสมคัรน้ีดว้ย  
7. ในกรณีทีท่่ำนได้รับสิทธ์ิแต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม ขอให้แจ้งยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่ำนได้รับสิทธ์ิเข้ำร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษา

สิทธ์ิของท่านในการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังต่อไป) 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ: 

8.1 ไม่พิจารณาแบบฟอร์มท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถติดต่อได ้
8.2 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ พาผูอ่ื้นติดตามเดินทางไปดว้ย 
8.3 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ โอนสิทธ์ิใหผู้อ่ื้นเดินทางแทน 
8.4 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
8.5 เปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทางตามเอกสารแนบไดต้ามความเหมาะสม 

9. ในวันเดนิทำง กรุณำน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนติดตัวมำด้วย เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงตนในการลงทะเบียน 

    





 
 
  
 
 

 หน้าที่ 45 ของทัง้หมด 61 หน้า  

 สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
 

รายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 หน้าที่ 53 ของทัง้หมด 61 หน้า  

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์) 
(For foreign trust unitholders who have custodian in Thailand only) 

แบบ ข. 
Form B. 

เขียนที่   
วนัที่ เดือน            พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า                                สญัชาติ   
       I/We                              Nationality  

อยูบ้่านเลขที ่ ถนน          ต าบล/แขวง  
Reside at Road                                                            Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต จงัหวดั             รหสัไปรษณีย์  
Amphur/Khet                                    Province                                                         Postal Code                                          
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ (Custodian) ให้กบั   
as a Custodian for 
 
ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
being a trust unitholder of AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
โดยถือหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                               เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of            units, and having the right to vote equal to               votes as follows: 
 

 (2) ขอมอบฉันทะให้  
       Hereby appoint 

(2.1) อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่                                                   
      age          years, reside at  

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                          
Province  Postal Code   

 
 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 
                 (2.2)         นายธนะชยั สนัติชยักลู                           อาย ุ      64       ปี  อยูบ้่านเลขที่           46 ซอยพฒันาการ 65 แยก 1   
                                  Mr. Thanachai Santichaikul                 age       64     years,  resides at       46 Soi Pattanakarn 65 Yaek 1   
ถนน                      - ต าบล/แขวง                   ประเวศ      อ าเภอ/เขต              ประเวศ  
Road              -      Tambol/Khwaeng          Pravet            Amphur/Khet           Pravet   
จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์                10250  
Province           Bangkok            Postal Code                     10250     

หรือ 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบฟอร์มสมคัรเข้ำเยีย่มชมกจิกำร บริษัท สตำร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….................…....……………....อาย…ุ..……….......…..…ปี  

เลขท่ีบตัรประชาชน……………………................………..…..…เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...……….........……….…มือถือ………..............………….อีเมล…์…………….............…….....……. 
มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ (เลือกไดเ้พียง 1 รอบเท่านั้น) 
      รอบที ่1: วนัจนัทร์ที ่4 มถุินำยน 2561         รอบที ่2: วนัจนัทร์ที ่11 มถุินำยน 2561         รอบที ่3: วนัจนัทร์ที ่18 มถุินำยน 2561 
โดย เป็นผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาไปเยีย่มชมดว้ยตนเอง 
 เป็นผูถื้อหุน้นิติบุคคลและขอมอบอ านาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...............................
อาย…ุ…...........ปี เลขท่ีบตัรประชาชน………………………..........…ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี………………............……….....…..…......... 
.............................หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...…..…...…มือถือ…………………….อีเมล…์……………...……..……......….…. 
เป็นตวัแทนของขา้พเจา้ร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 
 ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ าเป็นใหบ้ริษทัฯ ทราบ เช่น โรคประจ าตวั/ส่ิงท่ีแพ/้อาหารท่ีไม่รับประทาน….……............... 
...............................................................................รวมถึงขนาดของเส้ือ….……......................ขนาดของรองเทา้….……..….................
ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ในพ้ืนท่ีโรงกลัน่  
 ขา้พเจา้ไดอ่้าน และยอมรับเง่ือนไขขา้งทา้ยน้ี และขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอร์มฉบบัน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

       ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 
          (….……......................…......……......................) 

               วนัท่ี….……......................….……...................... 
 

เงื่อนไข:- 
1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่ำนละ 1 ที่น่ัง และเลอืกได้เพยีง 1 รอบเท่ำน้ัน โปรดระบุรอบท่ีตอ้งการเขา้ร่วม 
2. จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัก าหนดรายช่ือ   

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561  
3. กรุณำส่งแบบฟอร์มสมัครกลบัมำยังบริษัทฯ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27  เมษำยน 2561 (ใชว้นัประทบัตราไปรษณีย)์ ทางไปรษณียต์อบรับเท่านั้น 
4. จับฉลำกรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิในวันองัคำรที่ 8 พฤษภำคม 2561 กรณีมีผูส่้งใบสมคัรมากกวา่ 100 ท่านต่อรอบ และประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บสิทธ์ิ

เขา้เยีย่มชมและรายช่ือส ารองในวนัพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ทางเวบไซตข์องบริษทัฯ www.sprc.co.th  
5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธ์ิตำมข้อ 4 เพ่ือยืนยนัการเดินทาง และในกรณีบริษทัฯ ไม่สามารถติดต่อท่านไดภ้ายใน   

10 วนัท าการ (ระหวา่งวนัท่ี 10-23 พฤษภาคม 2561) จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือในรายช่ือส ารองล าดบัถดัไปแทน 
6. กรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตวั กรุณาน ายาติดตวัไปดว้ย หรือหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได ้หรือมีขอ้จ ากดัอ่ืนๆ กรุณาแจง้ให้

บริษทัฯ ทราบก่อนล่วงหนา้ในใบสมคัรน้ีดว้ย  
7. ในกรณีทีท่่ำนได้รับสิทธ์ิแต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม ขอให้แจ้งยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่ำนได้รับสิทธ์ิเข้ำร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษา

สิทธ์ิของท่านในการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังต่อไป) 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ: 

8.1 ไม่พิจารณาแบบฟอร์มท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถติดต่อได ้
8.2 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ พาผูอ่ื้นติดตามเดินทางไปดว้ย 
8.3 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ โอนสิทธ์ิใหผู้อ่ื้นเดินทางแทน 
8.4 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
8.5 เปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทางตามเอกสารแนบไดต้ามความเหมาะสม 

9. ในวันเดนิทำง กรุณำน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนติดตัวมำด้วย เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงตนในการลงทะเบียน 

    



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 54 ของทัง้หมด 61 หน้า  

or 
 
                  (2.3)     เรืออากาศโท ศภุกร จนัทศาศวตั               อาย ุ  51          ปี  อยูบ้่านเลขที่            64 ซอยนภาศพัท์ แยก 1      
                              Flg. Off. Supakorn Chantasasawat        age   51        years,   resides at       64 Soi Napha Sap Yaek 1   
ถนน                      - ต าบล/แขวง                         คลองตนั      อ าเภอ/เขต                    คลองเตย             
Road              -      Tambol/Khwaeng               Klongton              Amphur/Khet                 Klong Toei   
จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์                10110  
Province          Bangkok            Postal Code                   10110    
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ประจ าปี 2562 ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ในวนัที่ 29 เมษายน 
2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรม แมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders of AIM 
Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust on 29 April 2019, at 14.00 hrs., at the Budsaba room, 1st Floor, 
Mandarin Hotel, No. 622, Rama 4 Road, Mahapruttaram Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or any adjournment at any date, 
time and place thereof. 

 
(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
  มอบฉันทะตามจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote 
  มอบฉันทะบางสว่น คือ                            
 To grant the partial units as follows:                                                              

  หน่วยทรัสต์            หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                       เ สี ย ง
          Unit trust                     units, and having the right to vote equal to                               votes, 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                       votes. 

 
                    (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 
(4.1)   วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 
 Agenda 1  To acknowledge the minutes of the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders 

No.1/2018 
 หมายเหต:ุ วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
 Remark: Agenda 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   
 
(4.2)   วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT ประจ าปี 2561 
 Agenda 2  To acknowledge the operating results of the AIMIRT for the fiscal year 2018  

หมายเหต:ุ วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
 Remark: Agenda 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   

 

แบบฟอร์มสมคัรเข้ำเยีย่มชมกจิกำร บริษัท สตำร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….................…....……………....อาย…ุ..……….......…..…ปี  

เลขท่ีบตัรประชาชน……………………................………..…..…เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...……….........……….…มือถือ………..............………….อีเมล…์…………….............…….....……. 
มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ (เลือกไดเ้พียง 1 รอบเท่านั้น) 
      รอบที ่1: วนัจนัทร์ที ่4 มถุินำยน 2561         รอบที ่2: วนัจนัทร์ที ่11 มถุินำยน 2561         รอบที ่3: วนัจนัทร์ที ่18 มถุินำยน 2561 
โดย เป็นผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาไปเยีย่มชมดว้ยตนเอง 
 เป็นผูถื้อหุน้นิติบุคคลและขอมอบอ านาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...............................
อาย…ุ…...........ปี เลขท่ีบตัรประชาชน………………………..........…ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี………………............……….....…..…......... 
.............................หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...…..…...…มือถือ…………………….อีเมล…์……………...……..……......….…. 
เป็นตวัแทนของขา้พเจา้ร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 
 ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ าเป็นใหบ้ริษทัฯ ทราบ เช่น โรคประจ าตวั/ส่ิงท่ีแพ/้อาหารท่ีไม่รับประทาน….……............... 
...............................................................................รวมถึงขนาดของเส้ือ….……......................ขนาดของรองเทา้….……..….................
ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ในพ้ืนท่ีโรงกลัน่  
 ขา้พเจา้ไดอ่้าน และยอมรับเง่ือนไขขา้งทา้ยน้ี และขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอร์มฉบบัน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

       ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 
          (….……......................…......……......................) 

               วนัท่ี….……......................….……...................... 
 

เงื่อนไข:- 
1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่ำนละ 1 ที่น่ัง และเลอืกได้เพยีง 1 รอบเท่ำน้ัน โปรดระบุรอบท่ีตอ้งการเขา้ร่วม 
2. จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัก าหนดรายช่ือ   

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561  
3. กรุณำส่งแบบฟอร์มสมัครกลบัมำยังบริษัทฯ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27  เมษำยน 2561 (ใชว้นัประทบัตราไปรษณีย)์ ทางไปรษณียต์อบรับเท่านั้น 
4. จับฉลำกรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิในวันองัคำรที่ 8 พฤษภำคม 2561 กรณีมีผูส่้งใบสมคัรมากกวา่ 100 ท่านต่อรอบ และประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บสิทธ์ิ

เขา้เยีย่มชมและรายช่ือส ารองในวนัพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ทางเวบไซตข์องบริษทัฯ www.sprc.co.th  
5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธ์ิตำมข้อ 4 เพ่ือยืนยนัการเดินทาง และในกรณีบริษทัฯ ไม่สามารถติดต่อท่านไดภ้ายใน   

10 วนัท าการ (ระหวา่งวนัท่ี 10-23 พฤษภาคม 2561) จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือในรายช่ือส ารองล าดบัถดัไปแทน 
6. กรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตวั กรุณาน ายาติดตวัไปดว้ย หรือหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได ้หรือมีขอ้จ ากดัอ่ืนๆ กรุณาแจง้ให้

บริษทัฯ ทราบก่อนล่วงหนา้ในใบสมคัรน้ีดว้ย  
7. ในกรณีทีท่่ำนได้รับสิทธ์ิแต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม ขอให้แจ้งยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่ำนได้รับสิทธ์ิเข้ำร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษา

สิทธ์ิของท่านในการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังต่อไป) 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ: 

8.1 ไม่พิจารณาแบบฟอร์มท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถติดต่อได ้
8.2 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ พาผูอ่ื้นติดตามเดินทางไปดว้ย 
8.3 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ โอนสิทธ์ิใหผู้อ่ื้นเดินทางแทน 
8.4 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
8.5 เปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทางตามเอกสารแนบไดต้ามความเหมาะสม 

9. ในวันเดนิทำง กรุณำน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนติดตัวมำด้วย เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงตนในการลงทะเบียน 

    

แบบฟอร์มสมคัรเข้ำเยีย่มชมกจิกำร บริษัท สตำร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….................…....……………....อาย…ุ..……….......…..…ปี  

เลขท่ีบตัรประชาชน……………………................………..…..…เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...……….........……….…มือถือ………..............………….อีเมล…์…………….............…….....……. 
มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ (เลือกไดเ้พียง 1 รอบเท่านั้น) 
      รอบที ่1: วนัจนัทร์ที ่4 มถุินำยน 2561         รอบที ่2: วนัจนัทร์ที ่11 มถุินำยน 2561         รอบที ่3: วนัจนัทร์ที ่18 มถุินำยน 2561 
โดย เป็นผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาไปเยีย่มชมดว้ยตนเอง 
 เป็นผูถื้อหุน้นิติบุคคลและขอมอบอ านาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...............................
อาย…ุ…...........ปี เลขท่ีบตัรประชาชน………………………..........…ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี………………............……….....…..…......... 
.............................หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...…..…...…มือถือ…………………….อีเมล…์……………...……..……......….…. 
เป็นตวัแทนของขา้พเจา้ร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 
 ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ าเป็นใหบ้ริษทัฯ ทราบ เช่น โรคประจ าตวั/ส่ิงท่ีแพ/้อาหารท่ีไม่รับประทาน….……............... 
...............................................................................รวมถึงขนาดของเส้ือ….……......................ขนาดของรองเทา้….……..….................
ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ในพ้ืนท่ีโรงกลัน่  
 ขา้พเจา้ไดอ่้าน และยอมรับเง่ือนไขขา้งทา้ยน้ี และขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอร์มฉบบัน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

       ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 
          (….……......................…......……......................) 

               วนัท่ี….……......................….……...................... 
 

เงื่อนไข:- 
1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่ำนละ 1 ที่น่ัง และเลอืกได้เพยีง 1 รอบเท่ำน้ัน โปรดระบุรอบท่ีตอ้งการเขา้ร่วม 
2. จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัก าหนดรายช่ือ   

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561  
3. กรุณำส่งแบบฟอร์มสมัครกลบัมำยังบริษัทฯ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27  เมษำยน 2561 (ใชว้นัประทบัตราไปรษณีย)์ ทางไปรษณียต์อบรับเท่านั้น 
4. จับฉลำกรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิในวันองัคำรที่ 8 พฤษภำคม 2561 กรณีมีผูส่้งใบสมคัรมากกวา่ 100 ท่านต่อรอบ และประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บสิทธ์ิ

เขา้เยีย่มชมและรายช่ือส ารองในวนัพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ทางเวบไซตข์องบริษทัฯ www.sprc.co.th  
5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธ์ิตำมข้อ 4 เพ่ือยืนยนัการเดินทาง และในกรณีบริษทัฯ ไม่สามารถติดต่อท่านไดภ้ายใน   

10 วนัท าการ (ระหวา่งวนัท่ี 10-23 พฤษภาคม 2561) จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือในรายช่ือส ารองล าดบัถดัไปแทน 
6. กรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตวั กรุณาน ายาติดตวัไปดว้ย หรือหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได ้หรือมีขอ้จ ากดัอ่ืนๆ กรุณาแจง้ให้

บริษทัฯ ทราบก่อนล่วงหนา้ในใบสมคัรน้ีดว้ย  
7. ในกรณีทีท่่ำนได้รับสิทธ์ิแต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม ขอให้แจ้งยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่ำนได้รับสิทธ์ิเข้ำร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษา

สิทธ์ิของท่านในการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังต่อไป) 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ: 

8.1 ไม่พิจารณาแบบฟอร์มท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถติดต่อได ้
8.2 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ พาผูอ่ื้นติดตามเดินทางไปดว้ย 
8.3 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ โอนสิทธ์ิใหผู้อ่ื้นเดินทางแทน 
8.4 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
8.5 เปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทางตามเอกสารแนบไดต้ามความเหมาะสม 

9. ในวันเดนิทำง กรุณำน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนติดตัวมำด้วย เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงตนในการลงทะเบียน 

    



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 55 ของทัง้หมด 61 หน้า  

(4.3)   วาระที่ 3  พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2561 

Agenda 3 To acknowledge the Financial Statement for the period ended December 31st, 2018 
หมายเหต:ุ วาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
Remark: Agenda 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 
 

(4.4) วาระที่ 4  พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562  
Agenda 4  To acknowledge the appointment of the auditor and their remunerations for the fiscal 

year 2019 
หมายเหต:ุ วาระที่ 4 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงมติในวาระนี ้
Remark: Agenda 4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 
(4.5) วาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 5 Other matters (if any) 
      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 

in all respects. 
   (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

       Approve        Disapprove                 Abstain 
 

(5) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ระบเุสียงลงคะแนนโดยเฉพาะเจาะจงวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

 In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify 
your vote whether the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.      

(6)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and 
shall not be my/our voting as a trust unitholder. 
 (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                       In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in 
case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนังสือมอบ

ฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

แบบฟอร์มสมคัรเข้ำเยีย่มชมกจิกำร บริษัท สตำร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….................…....……………....อาย…ุ..……….......…..…ปี  

เลขท่ีบตัรประชาชน……………………................………..…..…เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...……….........……….…มือถือ………..............………….อีเมล…์…………….............…….....……. 
มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ (เลือกไดเ้พียง 1 รอบเท่านั้น) 
      รอบที ่1: วนัจนัทร์ที ่4 มถุินำยน 2561         รอบที ่2: วนัจนัทร์ที ่11 มถุินำยน 2561         รอบที ่3: วนัจนัทร์ที ่18 มถุินำยน 2561 
โดย เป็นผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาไปเยีย่มชมดว้ยตนเอง 
 เป็นผูถื้อหุน้นิติบุคคลและขอมอบอ านาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...............................
อาย…ุ…...........ปี เลขท่ีบตัรประชาชน………………………..........…ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี………………............……….....…..…......... 
.............................หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...…..…...…มือถือ…………………….อีเมล…์……………...……..……......….…. 
เป็นตวัแทนของขา้พเจา้ร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 
 ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ าเป็นใหบ้ริษทัฯ ทราบ เช่น โรคประจ าตวั/ส่ิงท่ีแพ/้อาหารท่ีไม่รับประทาน….……............... 
...............................................................................รวมถึงขนาดของเส้ือ….……......................ขนาดของรองเทา้….……..….................
ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ในพ้ืนท่ีโรงกลัน่  
 ขา้พเจา้ไดอ่้าน และยอมรับเง่ือนไขขา้งทา้ยน้ี และขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอร์มฉบบัน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

       ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 
          (….……......................…......……......................) 

               วนัท่ี….……......................….……...................... 
 

เงื่อนไข:- 
1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่ำนละ 1 ที่น่ัง และเลอืกได้เพยีง 1 รอบเท่ำน้ัน โปรดระบุรอบท่ีตอ้งการเขา้ร่วม 
2. จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัก าหนดรายช่ือ   

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561  
3. กรุณำส่งแบบฟอร์มสมัครกลบัมำยังบริษัทฯ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27  เมษำยน 2561 (ใชว้นัประทบัตราไปรษณีย)์ ทางไปรษณียต์อบรับเท่านั้น 
4. จับฉลำกรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิในวันองัคำรที่ 8 พฤษภำคม 2561 กรณีมีผูส่้งใบสมคัรมากกวา่ 100 ท่านต่อรอบ และประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บสิทธ์ิ

เขา้เยีย่มชมและรายช่ือส ารองในวนัพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ทางเวบไซตข์องบริษทัฯ www.sprc.co.th  
5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธ์ิตำมข้อ 4 เพ่ือยืนยนัการเดินทาง และในกรณีบริษทัฯ ไม่สามารถติดต่อท่านไดภ้ายใน   

10 วนัท าการ (ระหวา่งวนัท่ี 10-23 พฤษภาคม 2561) จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือในรายช่ือส ารองล าดบัถดัไปแทน 
6. กรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตวั กรุณาน ายาติดตวัไปดว้ย หรือหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได ้หรือมีขอ้จ ากดัอ่ืนๆ กรุณาแจง้ให้

บริษทัฯ ทราบก่อนล่วงหนา้ในใบสมคัรน้ีดว้ย  
7. ในกรณีทีท่่ำนได้รับสิทธ์ิแต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม ขอให้แจ้งยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่ำนได้รับสิทธ์ิเข้ำร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษา

สิทธ์ิของท่านในการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังต่อไป) 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ: 

8.1 ไม่พิจารณาแบบฟอร์มท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถติดต่อได ้
8.2 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ พาผูอ่ื้นติดตามเดินทางไปดว้ย 
8.3 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ โอนสิทธ์ิใหผู้อ่ื้นเดินทางแทน 
8.4 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
8.5 เปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทางตามเอกสารแนบไดต้ามความเหมาะสม 

9. ในวันเดนิทำง กรุณำน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนติดตัวมำด้วย เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงตนในการลงทะเบียน 

    

แบบฟอร์มสมคัรเข้ำเยีย่มชมกจิกำร บริษัท สตำร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….................…....……………....อาย…ุ..……….......…..…ปี  

เลขท่ีบตัรประชาชน……………………................………..…..…เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...……….........……….…มือถือ………..............………….อีเมล…์…………….............…….....……. 
มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ (เลือกไดเ้พียง 1 รอบเท่านั้น) 
      รอบที ่1: วนัจนัทร์ที ่4 มถุินำยน 2561         รอบที ่2: วนัจนัทร์ที ่11 มถุินำยน 2561         รอบที ่3: วนัจนัทร์ที ่18 มถุินำยน 2561 
โดย เป็นผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาไปเยีย่มชมดว้ยตนเอง 
 เป็นผูถื้อหุน้นิติบุคคลและขอมอบอ านาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...............................
อาย…ุ…...........ปี เลขท่ีบตัรประชาชน………………………..........…ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี………………............……….....…..…......... 
.............................หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...…..…...…มือถือ…………………….อีเมล…์……………...……..……......….…. 
เป็นตวัแทนของขา้พเจา้ร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 
 ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ าเป็นใหบ้ริษทัฯ ทราบ เช่น โรคประจ าตวั/ส่ิงท่ีแพ/้อาหารท่ีไม่รับประทาน….……............... 
...............................................................................รวมถึงขนาดของเส้ือ….……......................ขนาดของรองเทา้….……..….................
ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ในพ้ืนท่ีโรงกลัน่  
 ขา้พเจา้ไดอ่้าน และยอมรับเง่ือนไขขา้งทา้ยน้ี และขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอร์มฉบบัน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

       ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 
          (….……......................…......……......................) 

               วนัท่ี….……......................….……...................... 
 

เงื่อนไข:- 
1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่ำนละ 1 ที่น่ัง และเลอืกได้เพยีง 1 รอบเท่ำน้ัน โปรดระบุรอบท่ีตอ้งการเขา้ร่วม 
2. จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัก าหนดรายช่ือ   

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561  
3. กรุณำส่งแบบฟอร์มสมัครกลบัมำยังบริษัทฯ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27  เมษำยน 2561 (ใชว้นัประทบัตราไปรษณีย)์ ทางไปรษณียต์อบรับเท่านั้น 
4. จับฉลำกรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิในวันองัคำรที่ 8 พฤษภำคม 2561 กรณีมีผูส่้งใบสมคัรมากกวา่ 100 ท่านต่อรอบ และประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บสิทธ์ิ

เขา้เยีย่มชมและรายช่ือส ารองในวนัพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ทางเวบไซตข์องบริษทัฯ www.sprc.co.th  
5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธ์ิตำมข้อ 4 เพ่ือยืนยนัการเดินทาง และในกรณีบริษทัฯ ไม่สามารถติดต่อท่านไดภ้ายใน   

10 วนัท าการ (ระหวา่งวนัท่ี 10-23 พฤษภาคม 2561) จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือในรายช่ือส ารองล าดบัถดัไปแทน 
6. กรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตวั กรุณาน ายาติดตวัไปดว้ย หรือหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได ้หรือมีขอ้จ ากดัอ่ืนๆ กรุณาแจง้ให้

บริษทัฯ ทราบก่อนล่วงหนา้ในใบสมคัรน้ีดว้ย  
7. ในกรณีทีท่่ำนได้รับสิทธ์ิแต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม ขอให้แจ้งยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่ำนได้รับสิทธ์ิเข้ำร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษา

สิทธ์ิของท่านในการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังต่อไป) 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ: 

8.1 ไม่พิจารณาแบบฟอร์มท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถติดต่อได ้
8.2 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ พาผูอ่ื้นติดตามเดินทางไปดว้ย 
8.3 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ โอนสิทธ์ิใหผู้อ่ื้นเดินทางแทน 
8.4 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
8.5 เปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทางตามเอกสารแนบไดต้ามความเหมาะสม 

9. ในวันเดนิทำง กรุณำน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนติดตัวมำด้วย เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงตนในการลงทะเบียน 

    



 
 
  
 
 

 หน้าที่ 56 ของทัง้หมด 61 หน้า  

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

                                                                                    ลงช่ือ/Signed..............................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 
                                                     ลงช่ือ/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 
หมายเหต ุ
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้  Custodian 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ให้เทา่นัน้ 
Only foreign trust unitholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can 
use the Proxy Form B. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust 
unitholder. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 
   Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3.  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหน่วยทรัสต์ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of units to several proxies for splitting votes. 

 
 

  

แบบฟอร์มสมคัรเข้ำเยีย่มชมกจิกำร บริษัท สตำร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….................…....……………....อาย…ุ..……….......…..…ปี  

เลขท่ีบตัรประชาชน……………………................………..…..…เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...……….........……….…มือถือ………..............………….อีเมล…์…………….............…….....……. 
มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ (เลือกไดเ้พียง 1 รอบเท่านั้น) 
      รอบที ่1: วนัจนัทร์ที ่4 มถุินำยน 2561         รอบที ่2: วนัจนัทร์ที ่11 มถุินำยน 2561         รอบที ่3: วนัจนัทร์ที ่18 มถุินำยน 2561 
โดย เป็นผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาไปเยีย่มชมดว้ยตนเอง 
 เป็นผูถื้อหุน้นิติบุคคลและขอมอบอ านาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...............................
อาย…ุ…...........ปี เลขท่ีบตัรประชาชน………………………..........…ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี………………............……….....…..…......... 
.............................หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีบา้น….…...…..…...…มือถือ…………………….อีเมล…์……………...……..……......….…. 
เป็นตวัแทนของขา้พเจา้ร่วมเดินทางไปเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 
 ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ าเป็นใหบ้ริษทัฯ ทราบ เช่น โรคประจ าตวั/ส่ิงท่ีแพ/้อาหารท่ีไม่รับประทาน….……............... 
...............................................................................รวมถึงขนาดของเส้ือ….……......................ขนาดของรองเทา้….……..….................
ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ในพ้ืนท่ีโรงกลัน่  
 ขา้พเจา้ไดอ่้าน และยอมรับเง่ือนไขขา้งทา้ยน้ี และขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอร์มฉบบัน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

       ลงช่ือ.............................................................ผูถื้อหุน้ 
          (….……......................…......……......................) 

               วนัท่ี….……......................….……...................... 
 

เงื่อนไข:- 
1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่ำนละ 1 ที่น่ัง และเลอืกได้เพยีง 1 รอบเท่ำน้ัน โปรดระบุรอบท่ีตอ้งการเขา้ร่วม 
2. จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัก าหนดรายช่ือ   

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561  
3. กรุณำส่งแบบฟอร์มสมัครกลบัมำยังบริษัทฯ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27  เมษำยน 2561 (ใชว้นัประทบัตราไปรษณีย)์ ทางไปรษณียต์อบรับเท่านั้น 
4. จับฉลำกรำยช่ือผู้ได้รับสิทธ์ิในวันองัคำรที่ 8 พฤษภำคม 2561 กรณีมีผูส่้งใบสมคัรมากกวา่ 100 ท่านต่อรอบ และประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บสิทธ์ิ

เขา้เยีย่มชมและรายช่ือส ารองในวนัพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ทางเวบไซตข์องบริษทัฯ www.sprc.co.th  
5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธ์ิตำมข้อ 4 เพ่ือยืนยนัการเดินทาง และในกรณีบริษทัฯ ไม่สามารถติดต่อท่านไดภ้ายใน   

10 วนัท าการ (ระหวา่งวนัท่ี 10-23 พฤษภาคม 2561) จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือในรายช่ือส ารองล าดบัถดัไปแทน 
6. กรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตวั กรุณาน ายาติดตวัไปดว้ย หรือหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได ้หรือมีขอ้จ ากดัอ่ืนๆ กรุณาแจง้ให้

บริษทัฯ ทราบก่อนล่วงหนา้ในใบสมคัรน้ีดว้ย  
7. ในกรณีทีท่่ำนได้รับสิทธ์ิแต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม ขอให้แจ้งยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่ำนได้รับสิทธ์ิเข้ำร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษา

สิทธ์ิของท่านในการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังต่อไป) 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ: 

8.1 ไม่พิจารณาแบบฟอร์มท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถติดต่อได ้
8.2 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ พาผูอ่ื้นติดตามเดินทางไปดว้ย 
8.3 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ โอนสิทธ์ิใหผู้อ่ื้นเดินทางแทน 
8.4 ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดสิ้ทธ์ิ เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
8.5 เปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทางตามเอกสารแนบไดต้ามความเหมาะสม 

9. ในวันเดนิทำง กรุณำน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนติดตัวมำด้วย เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงตนในการลงทะเบียน 
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